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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)
1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

 

1 

B (1-5)
2 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

1 

C (1-5)
2 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

 

2 

D (1-5)
1 

Překladatelská analýza (aplikace teoretických vědomostí  

v rozboru a v překladu textu – souvztažnost komentáře a 

překladu)  

Argumentace a struktura komentáře včetně míry a 

vhodnosti příkladů řešení 

 

 

1 

E (1-5)
2 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

 

 

1 

 

Body celkem 

 

  

6 



 

Poznámky hodnotitelky a témata k diskusi: 

 

Překlad se jako český text čte velmi dobře, až na výjimky (jejichž četnost se trochu zvyšuje v 

závěru) působí stylisticky suverénním dojmem, což je výsledek, jehož vzhledem ke stylistické 

obtížnosti a expresivitě originálu nebylo nijak snadné dosáhnout.  

 

Rovněž komentář je velmi zdařilý a svým rozsahem výrazně přesahuje základní požadavky na 

bakalářskou práci. To je dáno samozřejmě i stylistickým bohatstvím původního textu a 

množstvím jevů, které je třeba popsat, naštěstí tato „rozkošatělost“ nemá kromě občasných 

překlepů či chybějící interpunkce vliv na kvalitu obsahu. Autorka se velmi dobře orientuje v 

gramatické i stylistické terminologii a svá řešení popisuje i obhajuje přesvědčivě. Je třeba 

ocenit i její mimořádně poctivou snahu zjistit, jak se to skutečně má s výchozími znalostmi 

(zejména) českých čtenářů, tj. fakt, že při volbě strategií pro převod reálií nevychází jen ze 

svých dojmů či předpokladů, ale z průzkumu více než padesáti respondentů, kteří patří do 

okruhu potenciálních čtenářů, a dodává k tomuto souboru i základní statistické údaje.  

 

Zajímalo by mě, zda autorka u citací, které sama archaizuje, přičemž jí dle vlastních slov 

slouží jako východisko čeština Bible kralické, konzultovala jejich výslednou podobu s 

některým z bohemistů obeznámených s historickými podobami češtiny. Její archaizace na mne 

coby laika působí celkově zdařile. Na jednom či dvou místech ale přece jen vzniká dojem 

trochu mechanického kombinování několika základních prostředků (infinitivy na -ti, 

postpozice přívlastků, antepréteritum), takže text pro mě v těchto místech najednou zřetelně 

signalizuje svou „umělost“.  

 

Z drobných technických chyb bych jen upozornila na psaní zkratky slova svatý (sv.) s velkým 

písmenem, což je pravděpodobně pravopisná interference z angličtiny, stejně jako psaní 

velkého písmena u titulu lady (str. 9). 

 

Práci hodnotím jednoznačně kladně a navrhuji hodnocení výborně. Zároveň bych ale ráda 

podotkla, že by práce před konečným vložením do informačního systému měla projít 

grafickou úpravou. V současné podobě totiž citace z originálu a překladu, jimiž autorka 

dokumentuje popisované překladatelské postupy, místy dost nepěkně splývají s autorským 

textem – bylo by tedy vhodnější je odsadit a popřípadě i psát menším písmem, což usnadní 

orientaci na stránce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 18. 6. 2013                                             Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šťastná 
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


